
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev oktober 2021 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vi har inte någon tryckt programfolder i höst. Programmet hittar du på 

adressen: www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

 

 

11 september genomförde vi Vandringens dag 

Vandringens dag är en årligt återkommande 

aktivitet i STF och i år gick vår vandring från 

Bergshamra till Wenner-Gren Center. En 

stäcka på drygt 5 km utefter Brunnsviken 

östra sida och som var relativt lätt att gå 

bortsett från ett antal trappor. Vädret var 

strålande och behagligt. Vi fick veta att 

Gustav III och hans vänkrets till stor del varit 

verksamma även på denna sida av 

Brunnsviken, och inte bara i Hagaparken som 

är mer känt. Flera av ortnamnen i området, 

såsom Frescati, Tivoli och Albano, har sin bakgrund i hans italienska resa. Vi fick se 

Pipers park och Bellevueparken som båda är av typen engelsk park skapade av hans 

trädgårdsarkitekt Fredrik Magnus Piper, vilken även skapat Hagaparken. Vi såg 

också en del av Bergianska trädgården med alla sina blommor och växter samt 

Kräftriket med sina intressanta husfasader. 

 

19 september vandrade vi Roslagsleden etapp 6 

Vi åkte buss i 45 minuter till Bodal. Där klev vi på 

leden. Efter 2,5km var vi vid Bergshamra kvarn och 

hembyggdsgård för en kaffe rast. Det var bra 

vandrarväder. Några hittade svamp att ta med hem. 

 

 

Kommande aktiviteter 

 

6 oktober Arninge- Vad händer? 

Området runt Arninge utvecklas i snabb takt. Inom 

några år kommer området att ha förändrats mycket. 

Följ med på en vandring kring Arninge och få mer kunskap 

om vilka utvecklingsplaner som finns på kort och lång sikt 

samt vad som redan realiserats. Vi vandrar ca 6 km från XXL 

parkeringen och drar oss upp mot Ullnasjön och vandrar på 

spängerna i Strandskogens höstskrud vid Ullna Strand, går 

sedan via Hägerneholms gård innan vi går genom 

industriområdet tillbaka till startpunkten.  Längs vägen 

kommer en representant från Täby kommun att berätta om 
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utvecklingsplanerna för Arninge. Tänk gärna på att oktobervädret kan vara ombytligt 

och att anpassa klädsel efter väder. Turen beräknas ta drygt två timmar. Ta gärna 

med något att dricka. 

Samling: Vid parkeringen kring XXL, kl. 12:00 

Anmälan: Senast 1 oktober till lagjan66@gmail.com. 

Pris: Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr  

 

13 oktober Hagby ÅVC 

Hagby återvinningscentral i Täby är SÖRAB:s största och 

mest välbesökta ÅVC eftersom invånarna i kommunerna 

Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 

Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna är 

duktiga på att hålla rent och snyggt. Här kan man utan 

kostnad lämna förutom skräp typ grovavfall, 

trädgårdsavfall, el-avfall eller farligt avfall även 

användbara prylar och textilier till återbruk. Vi får en 

genomgång av verksamheten av Ylva Grill. Deltagarantalet 

är begränsat. 

Samling: Stora ingången, 13:00 

Anmälan: info@swlab.se 

Pris: Medlem: 20 kr Icke-medlem: 50 kr 

 

16 oktober Danderydsbiennalen-Demokratijubileum 

Kulturvandring i samarbete med SPF Idun - Vad kan husen 

berätta? En vandring bland husen i Djursholm, både från 

samhällets ungdom och senare tidsepoker. Man har med eget 

fika, är beredd på att det kan bli backar och trappor att gå i och 

har kläder för väder. Promenaden blir c:a 3 km. Se 

https://www.danderyd.se/ovriga-

verksamheter/demokratijubileum/kulturbiennalen/ 

Samling: Samling busskuren vid Djursholms Torg, kl. 10:00 

Anmälan: Senast 13 oktober till ulla.giertz@gmail.com, tel. 0706-05 30 18 

Pris: Gratis för alla 

 

- * * * - 

 

På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s andra lokalavdelningar och där ta 

del av deras utbud av aktiviteter samt avbeställa månadsbrevet om du ej längre 

önskar få det. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF.   

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 

där STF är medlemsorganisation. 

 

- * * * -  

 

För frågor, idéer, förslag eller synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 
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För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 


